
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN YÊN CHÂU 
 

Số: 2154/UBND-TCKH 
V/v chỉ đạo, điều hành tài chính ngân 

sách địa phương quý IV/2021 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

       Yên Châu, ngày 11 tháng 10 năm 2021 

      

Kính gửi: 

 

 

- Các cơ quan đơn vị; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Căn cứ Công văn số 3250/UBND-TH ngày 01/10/2021 về việc chỉ đạo, 

điều hành tài chính, ngân sách địa phương Quý IV/2021; 

Thực hiện nhiệm vụ Tài chính - ngân sách 9 tháng đầu năm 2021 trên địa 

bàn tỉnh, tình hình dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến 

phức tạp, khó lường, tác động đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội và hoạt 

động thu, chi ngân sách nhà nước.  

Diễn biến của đại dịch Covid-19 trên cả nước còn phức tạp, nguy cơ lây 

lan và bùng phát vẫn tiềm ẩn trên địa bàn huyện, việc điều chỉnh chính sách thu 

ngân sách nhà nước để tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất và kinh doanh 

đã ảnh hưởng đến tiến độ thu ngân sách trên địa bàn. Trong bối cảnh đó, nhiệm 

vụ đặt ra cho những tháng còn lại của năm 2021 là rất nặng nề, đòi hỏi sự chung 

sức, đồng lòng và nỗ lực phấn đấu vượt bậc của cả hệ thống chính trị để thực 

hiện đạt mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2021. 

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính 

phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triến kinh tế - xã hội 

và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; các Nghị quyết của Chính phủ về các 

biện pháp phòng chống dịch Covid-19, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, 

người dân, người lao động và người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Chủ tịch 

UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, 

thị trấn tập trung chỉ đạo, triến khai thực hiện tốt một số nội dung về quản lý, 

điều hành ngân sách quý IV/2021, như sau: 

1. Tập trung đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành nhiệm vụ phát 

triển kinh tế xã hội và tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2021; yêu cầu 

các cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện đồng bộ quyết liệt, hiệu quả 

các biện pháp, giải pháp theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Huyện 

ủy, HĐND, UBND huyện. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của 

Chính phủ, đặc biệt là Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 về một số chính 

sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch 

Covid-19..., với mục tiêu ưu tiên cao nhất là nhanh chóng kiểm soát dịch Covid-

19, đặt sức khỏe, tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết, không để xảy 

ra khủng hoảng kinh tế, kinh tế - xã hội đảm bảo đời sống cho người dân. Tiếp 

tục thực hiện linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép”, duy trì và phát triển sản xuất 

kinh doanh ở những nơi đảm bảo an toàn dịch bệnh; đồng thời tiếp tục giữ vững 
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ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh 

tế đi đôi với đảm bảo an sinh xã hội, đời sống của nhân dân. 

2. Thu ngân sách 

Tăng cường công tác quản lý thu ngân sách trên địa bàn, triển khai quyết 

liệt, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Huyện 

ủy, HĐND, UBND huyện về tăng cường các giải pháp thu ngân sách và giảm nợ 

thuế, phấn đầu hoàn thành ở mức cao nhất, tạo nguồn kinh phí đáp ứng nhiệm vụ 

chi theo dự toán và xử lý các nhiệm vụ phát sinh. 

 Tiếp tục rà soát, đánh giá tác động đến nhiệm vụ thu NSNN do tác động 

của biến đổi khí hậu và dịch bệnh Covid-19. Thường xuyên theo dõi diễn biến 

tình hình thu ngân sách trên địa bàn, xác định các nguồn thu, các lĩnh vực, hoạt 

động còn thất thu, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, 

tổ chức, thành phần kinh tế trong sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục tố chức thực 

hiện kịp thời, có hiệu quả các giải pháp miễn, giảm, giãn thuế và các khoản thu 

khác theo quy định. 

Tiếp tục tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư phát triển, nâng cao hiệu quả 

sản xuất - kinh doanh của Doanh nghiệp. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, 

cải thiện môi trường đầu tư kết hợp với các biện pháp hỗ trợ khác nhằm giải 

quyết khó khăn, đối với sản xuất - kinh doanh của các thành phần kinh tế, thu hút 

các nguồn vốn đầu tư mới, thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế, quyết tâm hoàn thành 

cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước theo dự toán đã được HĐND huyện 

quyết nghị. 

Tiếp tục tập trung cao các giải pháp đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ 

thủ tục về công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, đầu tư cơ sở hạ tầng tại các 

khu đất tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất, các dự án trên địa bàn, đảm bảo 

vượt dự toán thu từ đất năm 2021, đế bù giảm thu do tác động của đại dịch 

Covid-19. 

Duy trì hoạt động tổ công tác chống thất thu và tháo gỡ khó khăn, vướng 

mắc cho doanh nghiệp tại Chi cục thuế khu vực Mai Sơn – Yên Châu và UBND 

các xã, thị trấn thực hiện chế độ thông tin báo cáo kịp thời về tiến độ thu ngân 

sách, các khó khăn vướng mắc trong chỉ đạo thực hiện dự toán thu ngân sách. 

3. Chi ngân sách 

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 theo 

Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ ngày 29/6/2021 của 

Chính phủ. Xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực 

hiện, đảm bảo nguồn vốn đầu tư giao phải được thanh toán, giải ngân và phát 

huy hiệu quả; kiên quyết khắc phục tình trạng dồn chi vào cuối năm, hạn chế 

chuyển nguồn, nộp trả ngân sách cấp trên. 

Căn cứ tình hình thu ngân sách trên địa bàn và ảnh hưởng do dịch bệnh 

Covid-19, xây dựng phương án điều hành ngân sách nhà nước những tháng còn 

lại năm 2021, đáp ứng kịp thời các yêu cầu, nhiệm vụ chi cho công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 và các nhiệm vụ quan trọng cấp bách khác của ngân sách 
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các cấp, tổ chức chi theo dự toán và khả năng thu ngân sách, nhất là tiến độ thực 

hiện một số nguồn thu gắn với chi đầu tư phát triển (thu tiền sử dụng đất), sử 

dụng có hiệu quả nguồn thu từ đất, sớm đưa công trình, dự án đầu tư từ tiền sử 

dụng đất vào sử dụng phục vụ đời sống của nhân dân. 

Tổ chức điều hành chi ngân sách theo dự toán chặt chẽ, tăng cường thực 

hành tiết kiệm chống lãng phí , siết chặt kỷ cương, kỷ luật ngân sách. Cơ quan tài 

chính, Kho bạc nhà nước các cấp thực hiện quản lý chi NSNN năm 2021 theo 

đúng chế độ chính sách trong phạm vi dự toán được duyệt, đảm bảo chặt chẽ, tiết 

kiệm có hiệu quả; tập trung rà soát các chế độ, chính sách an sinh xã hội, chính 

sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, người lao động và sử dụng lao động bị ảnh 

hưởng bởi dịch Covid-19 theo Quy định của chính phủ, của tỉnh, nhất là các 

khoản chi cho con người, đảm bảo chi cho đúng đối tượng, đúng chế độ, đúng 

thời gian, không để xảy ra tình trạng trục lợi chính sách. 

Quản lý chặt chẽ việc sử dụng dự phòng các cấp theo quy định của Luật 

ngân sách nhà nước; tập trung cho mục tiêu khắc phục hậu quả, thiên tai, dịch 

bệnh, đặc biệt là kinh phí mua sắm trang thiết bị vật tư, sinh phẩm, hóa chất...chi 

hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 và một số 

nhiệm vụ quan trọng, cấp bách phát sinh. 

Do tác động tiêu cực của thời tiết và đại dịch Covid-19, dự báo khả năng 

thu ngân sách huyện năm 2021 tiếp tục khó khăn; các cơ quan đơn vị, UBND các 

xã, thị trấn chủ động triển khai các giải pháp để đảm bảo số thu cân đối, phấn 

đấu tăng thu từ đất bù giảm thu. Trường hợp thu cân đối trên địa bàn giảm so với 

dự toán được HĐND huyện giao, các xã, thị trấn chủ động điều hành theo hướng 

dẫn của Bộ Tài chính, đảm bảo cân đối ngân sách địa phương, ưu tiên thực hiện 

các chính sách, chế độ liên quan con người, an sinh xã hội; Chủ động sắp xếp các 

cắt giảm, giãn các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết theo hướng dẫn tại Công 

văn số 6299/BTC-NSNN ngày 11/6/2020 của Bộ tài chính. Rà soát điều chỉnh 

cân đối các nguồn kinh phí, đảm bảo bù đắp các khoản thu không đạt dự toán 

giao theo quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

4. Căn cứ các nhiệm vụ nêu trên, UBND huyện giao: 

4.1. Giao các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn 

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; 

Luật phòng, chống tham nhũng. Thực hiện kỷ cương, kỷ luật tài chính, tăng 

cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với các cấp ngân sách, các đơn 

vị dự toán trong lĩnh vực quản lý NSNN, đảm bảo việc sử dụng NSNN tiết kiệm, 

hiệu quả, đúng mục đích, công khai, minh bạch. Xử lý nghiêm và kịp thời theo 

quy định của pháp luật đối với những cá nhân và tập thế vi phạm, thực hiện công 

khai kết quả thanh tra, kiểm tra và kết quả xử lý. 

Nghiêm túc thực hiện chế độ thông tin báo cáo tình hình thực hiện dự toán 

định kỳ mùng 05 hàng tháng báo cáo tình hình giải ngân của tháng trước liền 

kề, gửi phòng Tài chính - Kế hoạch tổng hợp báo cáo UBND huyện theo quy 

định. 
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4.2. Giao phòng Tài chính – Kế hoạch 

Chủ động rà soát nguồn kinh phí được giao năm 2021; phối hợp với Chi 

cục thuế khu vực Mai Sơn – Yên Châu về phương án thu ngân sách những tháng 

cuối năm, trường hợp thu cân đối không đạt dự toán, xây dựng phương án cân 

đối theo quy định của Luật ngân sách nhà nước báo cáo UBND huyện trình các 

cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

Thực hiện theo dõi, đôn đốc kiểm tra các cơ quan đơn vị và UBND các xã, 

thị trấn trong tổ chức triển khai thực hiện chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND 

huyện. 

Trên đây là một số nội dung trọng tâm về quản lý, điều hành ngân sách địa 

phương quý IV/2021. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị Chủ 

tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT HĐND huyện; 

- Đ/c PCT UBND huyện; 

- Kho bạc Nhà nước huyện; 

- Lưu: VT, TCKH, Ng 20b. 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

Lù Văn Cường 
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